
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 29/10/2020 - 

A CIÊNCIA POR CAMINHOS MÍTICOS, 

TRANSGERACIONAIS E ESPIRITUAIS 
 

Finalmente um novo paradigma, onde a Mente interage com o Corpo 

 e a Ciência com a Espiritualidade. Este é o tema de debate do painel do 

terceiro dia do 2º Congresso Internacional de Ciência, Consciência e 

Espiritualidade, o Luminarium. 

 

A Física Quântica, com suas leis e fundamentos, é capaz de comprovar a interação do               

homem com algo superior, seja consciência superior, ou seja, Deus, diz Cristina Rohr,             

doutora em medicina integrativa e Consultora de Conteúdo do Congresso Luminarium,           

que a respeito do tema cita pontuações de Einstein: “A Religião do futuro será cósmica               

e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a Teologia”. “Quanto mais me              

aprofundo na Ciência mais me aproximo de Deus”. Essa é a abordagem que resume o               

painel que abre o terceiro dia do Congresso e reúne falas tão interessantes quanto              

‘provocativas’. 

Mais de 60 especialistas de diversos países serão palestrantes no Congresso           

Luminarium que, este ano, durante seis dias, promete apresentar o que há de mais              

moderno nos benefícios da combinação “Ciência e Espiritualidade” no campo da           

Neurociência, Psiquiatria, Psicologia, Epigenética e Medicina Integrativa. As inscrições         

já estão abertas e devem ser feitas por meio do site:           

www.congressoluminarium.com.br  

Os palestrantes do dia 29 de outubro são: MarBrisa Oliveira (Psicóloga) e Dr. Mario              

Simões (Médico Psiquiatra) falarão sobre "Os Agentes Ativos da Felicidade - O            

Nascimento do Novo Homem em Prol da Nova Humanidade”; Tony Paixão (Líder de             

Cerimônia Xamânica) sobre "Como se relacionar com o Sagrado"; Alexandre Cumino           

(Cientista da Religião e Sacerdote de Umbanda) falará sobre “Umbanda: uma religião            

de equidade”; Letícia Tuí (Terapeuta Energética e Música) ministrará a palestra "A            

música como instrumento de construção de novas sinapses"; e Luciano Alves           
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(Neuropsicólogo e Terapeuta Familiar Sistêmico) apresentará o tema "Transformando         

as sombras da nossa ancestralidade".  

Na parte da tarde, teremos a palestra de Priscila Charbonnières (Astróloga, Life            

Coaching, Escritora), fundadora do Soulloop, projeto criado para compartilhar         

conhecimento universal e ferramentas que permitem o aprofundamento no         

entendimento da alma. Em seguida será a vez do Médico Integrativo Dr. Paul Drouin              

que ministrará a palestra “A Medicina que potencializa a consciência”. Foi a perda de              

seu irmão mais novo, aos dezoito anos, com osteossarcoma do crânio, que despertou             

o interesse do Dr. Drouin em estudar Medicina. Insatisfeito com o modelo de cura que               

encontrou na faculdade de Medicina, ele explorou outros modelos que o levaram a             

praticar o que hoje é chamado de Medicina Integrativa. Ele logo percebeu que, para              

que esses procedimentos complementares fossem aceitos e integrados ao nosso          

sistema de saúde, precisariam ser cientificamente reconhecidos e incluídos no          

currículo das Faculdades de Medicina.  

A busca inicial evoluiu para a criação de um currículo de Medicina Integrativa que              

abraça este novo paradigma de cura, e para a fundação da International Quantum             

University for Integrative Medicine (IQUIM), no Havaí, da qual ele é o Reitor e agrega               

personalidades da Ciência como os professores Gregg Braden, Amit Goswami, Joe           

Dispenza, Bruce Lipton, Nassim Haramein, Lynne McTaggart, Yury Kronn dentre outros. 

Dr. Paul é autor do famoso livro “Creative Integrative Medicine: A Medical Doctor's             

Journey Toward a New Vision for Healthcare”. E diz na capa do seu website: “Este livro                

é uma história sobre minha própria jornada como médico rumo à Medicina Integrativa             

Criativa. É sobre minha paixão em promover mudanças nos sistemas de saúde e             

escolas médicas que levem a uma maior compreensão da verdadeira natureza do ser             

humano e nos ajude a alcançar nosso maior potencial por meio da cura em todos os                

níveis”. 

A tarde segue com a palestra “A vida no espelho do Universo - realidade ou ilusão?”                

ministrada pelo escritor americano Gregg Braden. Conhecido por ser autor da Nova            

Era, é um dos nomes mais destacados internacionalmente no estudo das relações            

entre Ciência e Espiritualidade. Braden dedicou-se por mais de 22 anos a desvendar os              

segredos da existência, percorrendo as mais altas montanhas e os mosteiros mais            

remotos do mundo. O resultado foi uma série de best sellers internacionais, como             

“The Isaiah Effect” ou “The God Code”. Seus livros estão publicados em 27 línguas, em               

30 países, e provam que a chave do nosso futuro reside no nosso passado. 



 

A noite teremos o Filósofo e Terapêuta Rex Thomas, novamente no Luminarium, para             

falar sobre “O Despertar de um novo Ser”. E, para encerrar o terceiro dia, uma               

apresentação do “Project Noosphere” que promove uma meditação mundial para a           

paz no mundo e a transformação do Planeta. O projeto é uma iniciativa da Quantum               

University, com meditações guiadas e eventos on-line especiais que permitem que           

membros de todo o mundo possam apoiar uns aos outros em suas intenções de cura.  

Segundo Tânia Viegas, idealizadora do Congresso Luminarium, nesta segunda edição o           

Congresso trará para o público importantes reflexões sobre as forças do poder pessoal.             

Além disso, vai apresentar tratamentos, pesquisas e respostas efetivas e práticas para            

dois grandes males: o câncer e o suicídio. “Traremos, a partir das perspectivas             

espiritual e integrativa complementar, novas abordagens para enfrentarmos os         

desafios desses males. Programamos também debates que pontuam a visão clínica e            

médica, mesclados com análises filosóficas e espiritualistas. E tudo isso oferecendo           

experiências e vivências do sentir e do se redescobrir”.  

Lembramos que as palestras autorizadas, vivências e bate-papos estarão disponíveis,          

até o Luminarium 2021, para quem adquirir o passaporte. As inscrições podem ser             

efetuadas no site www.congressoluminarium.com.br .  

O Congresso é realizado pela “Orion - Um Olhar Consciente” e a organização e              

produção fica a cargo da empresa de comunicação “Idealizar Faz Bem”. 

_________________________________ 

Serviço: 

Congresso Luminarium On-line 

Site www.congressoluminarium.com.br 

Data: De 27 de outubro a 1º de novembro de 2020 

Horário: 9h às 21h 
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